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IdentiteitIdentiteit

InzichtInzicht

VerbondenheidVerbondenheid

Voelen en ervarenVoelen en ervaren

Eigen krachtEigen kracht

ZelfvertrouwenZelfvertrouwen

Aanbod

De EMPAUWER groep werkt anders dan een sociale vaardigheidstraining. 
In de groep staat centraal dat je gaat ervaren wat je kunt doen in het 
contact met anderen. Je leert geen ‘trucjes’, maar gaat zelf op zoek naar 
de oplossingen door te voelen en te ervaren. In de groep staan 3 dieren 
centraal die deze power symboliseren: de leeuw, de muis en de pauw. 
De laatste is ons rolmodel. Hij staat stevig in zijn schoenen en is trots op 
zichzelf! Door middel van de dieren leren we deze power ook zelf in te 
zetten. Je vindt de kracht in jezelf… 
oftewel: jouw eigen EMPAUWER
Hoe?
In de groep zit je met andere kinderen/jongeren bij elkaar van ongeveer 
dezelfde leeftijd. Deze kinderen/jongeren hebben met dezelfde dingen te 
maken als jij, dus jullie kunnen elkaar helpen!

... voor het contactformulier

Voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar

Startdatum: 2022*

Startdatum: 2022*
AT 7-11AT 7-11 jaar (kinderen met autisme) 

Moeite om te zeggen wat je vindt?

Je kunt er iets aan doen.

Vind je het lastig om met iemand 

een praatje te maken, of te 

reageren op kritiek? 

De Empauwer AT gaat uit van een therapeutisch proces en is dus geen 
training. Dit houdt in dat de kinderen zelf gaan bedenken hoe ze bepaalde 
problemen kunnen oplossen in plaats van dat ze het aangeleerd krijgen 
d.m.v. stappenplannen. Het voordeel hiervan is, dat het zelfstandig probleemoplossend vermogen van het kind wordt vergroot.

Wat de Empauwer AT uniek maakt is dat alle kinderen gediagnosticeerd zijn met een autismespectrumstoornis. 
In de groepstherapeutisch setting vinden zij herkenning en erkenning voor hun ASS problematiek waardoor zij steviger in hun 
schoenen komen te staan en in een veilige setting ervaringen kunnen uitwisselen met leeftijdgenootjes met een 
autismespectrumstoornis. Doordat het gevoel van veiligheid en vertrouwen wordt versterkt, kunnen de kinderen ook in andere 
situaties meer van zichzelf laten zien en zichzelf adequater positioneren ten opzichte van anderen in verschillende situaties.

*bij voldoende aanmeldingen (min. 6)


